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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 20. 

 Tovább gyorsult a német termelői infláció 
 

 Élénkít Kína  
 

 Továbbra is 4,0%-on az egyhetes betéti kamat 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

Továbbra sem emeli az irányadó kamatot az MNB, a jegybank 4%-os ráta mellett hirdette meg egyhetes betéti 
eszközét csütörtökön. Elsősorban a forint utóbbi hetekben látott erősödése miatt szünetel a kamatemelési ciklus, 
de a jövő héten az alapkamat ismét emelkedhet. 
 
A decemberi német termelői árak a várt 19,3-os értékkel szemben 24,2%-kal emelkedtek éves alapon. Az előző 
havi érték 19,2% volt. 
 
Két fontos kamatvágást is végrehajtott a PBOC. Ugyan nem nagy monetáris lazításról beszélünk, az egyéves éves 
irányadó kamatot 10 bázisponttal 3,70%-ra, míg az ötéves irányadó kamatot 5 bázisponttal 4,60%-ra csökkentette 
a kínai jegybank. A döntéssel  a jegybank további lépéseket tett afelé, hogy támogassa a kormányzat idei évi 
gazdaságélénkítési törekvéseit, amelyre az egyre gyakoribb város lezárások közepette szükség lehet a gazdaság 
növekedésének fenntartása érdekében. 
 
Az omikron gyors terjedésének hatása már jelentkezik a japán gazdaságban is, a Toyotának például be kellett 
avatkoznia a gyártási műszakokba, miután számos munkás tesztje pozitív lett. A turisztikai hivatal jelentése szerint 
tavaly nem egészen negyedmillió külföldi vendég érkezett az országba, ami a legkevesebb 1964 óta. 
 
A WTI 85,7, a Brent 87,3 dollár volt ma reggel a közeli határidőre. Az API jelentése szerint az amerikai nyersolaj 
készlet enyhén, 1,4, millió hordóval emelkedett. Az emelkedéshez hozzájárult a Goldman Sachs jelentése is, mely 
a III.negyedévre 100 dollár feletti olajárat jósol 
 
Május 5-én parlamenti választások lesznek a Nagy-Britannia részét képező Észak-Írországban. A választások 
sorsdöntőek lehetnek az Ír-szigetre nézve, ugyanis először győzhet ír katolikus párt, az Írországban is előretörőben 
lévő Sinn Féin. Ha májusban valóban a Sinn Féin győzne, majd 2025-ben Írországban is kormányra kerülne, az 
egyesek szerint elvezethetne az Ír-sziget újraegyesítéséhez. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma kötvényaukcuót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség háromféle papírból összesen 65 milliárd forint. Az 
állampapírok másodpiacán a hozamok emelkedtek tegnap. A 3 éves referenciahozam 4,49%-on, az 5 éves 4,60%-
on, a 10 éves pedig 4,88%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Az EURHUF a tegnapi korrigálta a keddi a gyengülést, így 

ismét 356 körül forog az árfolyam. A forint januárban eddig 

jelentős erősödést mutatott, ami a jelenlegi 355-356-os 

szinten látszik stabilizálódni.  

 

Kedd este megállt a dollár eddigi erősödése és szerdán 
már 1,1346-on zárt. Ma reggel valamivel e szint felett alakul 
a kurzus. A forint szempontjából ma is fontos lehet a dollár 
árfolyamának alakulása, annak erősödése ugyanis 
legtöbbször a feltörekvő devizák gyengülésével jár együtt. 
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Magyar és nemzetközi adatközlések 

 

Fontosabb árfolyamok, kamatok, előrejelzések 
 

 
 
 
 „A kiadványban foglalt információk az Erste Bank Hungary Zrt.  - 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: I-2061/2004 
(továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A 
kiadványban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, 
eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan 
tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A 
kiadványban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság 
előzetes írásos engedélyével lehetséges. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.erstebank.hu, Treasury 
szolgáltatások, Hirdetményekben. A kiadvány nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek 
megfelelően készült, nem vonatkozik rá a befektetési elemzések terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.” 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

jan. 20. 0:50 JP Export (év/év) dec. 20.5% 15.9% 17.5%

jan. 20. 0:50 JP Import (év/év) dec. 43.8% 43% 41.1%

jan. 20. 8:00 GE Termelői árindex (év/év) dec. 19.2% 19.3% 24.2%

jan. 20. 11:00 EMU Fogyasztói árindex - végleges dec. 5% 5%

jan. 20. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) jan. 230 225

jan. 20. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) jan. 1559 1562.5

jan. 20. 14:30 US Philadelphiai Fed index jan. 15.4 19

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.135 -0.52% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 4.95

USDJPY 114.47 0.25% O/N 2.58 1.99 -0.51 0.07 -0.57 0.18 3 év 4.91

EURHUF 355.94 -0.28% 1 hónap 3.99 2.43 -0.56 0.10 -0.70 0.33 5 év 4.80

USDHUF 313.54 0.31% 3 hónap 4.19 2.81 -0.56 0.25 -0.66 0.54 10 év 4.58

CHFHUF 342.43 0.12% 6 hónap 4.49 3.21 -0.52 0.43 -0.64 0.86 15 év 4.60

EURPLN 4.52 -0.32% 12 hónap 4.69 3.46 -0.47 0.79 -0.62 0.81 20 év 4.66

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 1.78 8.0bp cseh 3.09 -1.4bp Éves átlag 2021 2022 Év vége 2021 (tény) 2022

német -0.05 4.4bp lengyel 4.00 0.1bp GDP (%) 6.7 4.7 3 hó Bubor 4.21 4.30

olasz 1.27 5.5bp magyar 4.61 3.0bp CPI (%) 5.1 5.5 10 év hozam 4.51 4.30

spanyol 0.64 5.1bp román 5.42 4.4bp Ipar (%) 9.5 6.5 EURHUF 369.0 350.0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 4.1 3.8 USDHUF 325.7 301.7

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok

változás

3 hó 3.13% 0bp

6 hó 3.15% 0bp

12 hó 4.07% 1bp

3 év 4.49% 5bp

5 év 4.60% 5bp

10 év 4.88% 7bp

15 év 5.00% 1bp

20 év 5.08% 6bp
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